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FREDDY ADAM (57 J, SUPERACTIEF OP DE LIGGENDE WIP)
Freddy Adam is secretaris van
Oostrozebeke Sint Sebastiaan en schiet al 40 jaar op de liggende wip. Niet
zomaar enkele wedstrijden per jaar, de laatste 25 jaar deed
hij mee aan wel 220 schietingen. Naast zijn activiteiten bij
de club zelf is hij al 13 jaar scheidsrechter bij de Vlaamse
Boogsport Federatie liggende wip (VBFlw), in 2005 werd
hij zelfs verkozen tot hoofdscheidsrechter. Hij is bovendien
al 14 jaar bestuurslid van de sector Tielt-Roeselare en de
provincie West -Vlaanderen VBFlw. In 2005 werd hij 1 ste
bij het Criterium K rant van West -Vlaanderen (55pluss ers).
Hij behaalde dit jaar ook de titel van nationaal kampioen
VBFlw in de categorie ‘zonder vizier’.

MARC METSU (46 J, BOOGSPORTPROMOTOR)
Reeds op 9- jarige leeftijd ging Marc Metsu mee
met zijn vader naar de schuttersgilde Sint
Sebastiaan Bredene. Hij was er actief als pijlenraper
en jeugdschutter met een stalen boogje.
Hij sloot
zich als schutter aan bij diverse v erenigingen in De
Haan en Oostende en is sinds 1997 ondervoorzitter
bij de Handbooggilde St -Sebastiaan Bredene. De
voorbije jaren werd hij meermaals kampioen bij
zijn eigen club en in 2005 werd hij ook kampioen
bij de senioren. Maar hij schiet niet enkel z elf, sinds
2001 is hij ook jeugdinitiator en sportbegeleider.
Als hout bewerker is hij ook de gilde tot dienst met het vervaardigen van
attributen. Op die manier zet Marc zich samen met de gilde in om de
boogsport bekendheid te geven en de jeugd op te leide n.

MELISSA VAN PARYS (26 J, WESTVLAAMS TOPTALENT)
Als secretaris van De Leeuwkes Ingelmunster is Melissa
natuurlijk veel met de liggende wipsport
bezig. Maar
ondanks haar taken slaagt ze er elk jaar weer in haar
prestaties te verbeteren. In 2002 en 2004 werd ze verkozen
tot sportvrouw binnen de BNFlw – VBFlw. Ook in 2005 is
haar palmares van eindresultaten indrukwekken d , te veel om
op te noemen . Zo werd ze eerste tijdens het Europees
Koningschieten in Melsele, behaalde ze meerdere eerste
plaatsen tijdens de sec torkampioenschappen Tielt -Roeselare.
Ook bij het internationale tornooi in Holsworthy mocht ze
meerdere prijzen in ontvangst nemen. Daarnaast eindigde ze
ook nog meerdere keren bij de eerste drie en werd ze VlaS kampioene 2005. Ook dat M elissa de knepen van het
doelschieten en het boogschieten op de staande wip kent,
blijkt uit haar volle prijzenkast.
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VEERTIEN JAAR WEST-VLAAMS JEUGDCRITERIUM
Het West -Vlaams Jeugdcriterium ontstond
1992 uit een behoefte aan jeugdaanbod vanuit
drie schuttersmaatschappijen (Ieper – Beselare)
die toen heel wat jeugdleden telden. Sindsdien
organiseren ze jaarlijks in de periode maart –
mei vijf jeugdschietingen. Snel groeide het
aantal maatschappijen die de jeugdschietingen
steunen tot vijftien. In 2 005 behaalden de
organisatoren een record gemiddelde van 100
jeugddeelnemers per jeugdschieting. Tijdens
hun deelname werden de jeugdschutters door
een team van gediplomeerde initiatoren boogschieten geobserveerd met als
doel de jeugdschutters en hun bege leiders nuttige wenken mee te geven ter
verbetering van hun individuele prestatie. Dit project wordt wellicht met
enkele aanpassingen in 2006 verder gezet.

